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ÚVODNÍ SLOVO  

 

V květnovém čísle dotačního monitoringu si představíme dva dotační tituly  

na aplikovaný výzkum, které mají pomoci v mírnění dopadů COVID krize. 

Konkrétněji se jedná o program ÉTA a program bezpečnostního výzkumu 

z Ministerstva vnitra.  

 

Dále bychom Vás také chtěli informovat o pozitivních zprávách z Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. U 6 dotačních 

programů došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí, podniky mají tedy více 

času na přípravu svých projektů. Prodloužení se týká programu Nemovitosti, 

Nízkouhlíkové technologie, Úspory energie, Smart Grids a Obnovitelné zdroje 

energie. Detailní harmonogram je uveden níže.  

 

V neposlední řadě, si představíme změny v programu POVEZ, který slouží 

k odbornému vzdělávání zaměstnanců. Nově je umožněno pro zaměstnance 

využívat distanční formy výuky.  

 

 

Další informace z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost jsou k dispozici v novém vydání Informačního 

zpravodaje OP PIK 2014–2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/opik---informacni-zpravodaj-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--241100/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/opik---informacni-zpravodaj-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--241100/
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OP PIK – SEZNAM OTEVŘENÝCH VÝZEV  

Níže je výčet aktuálně otevřených výzev v roce 2020 v Operačním programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pod Ministerstvem průmyslu 

a obchodu. 

 

Program podpory Příjem žádostí 
Zaměření programu 

podpory 

Inovační vouchery - COVID 

17. 04. 2020 
- 

31. 12. 2020 

nákup poradenských, 
expertních a podpůrných 
služeb v oblasti inovací od 

výzkumných organizací 
a certifikovaných zkušeben 

za účelem boje proti 
COVID 

Vysokorychlostní internet – Výzva III. – Vznik 
a rozvoj DTM krajů 

15. 05. 2020 
- 

16. 04. 2021 

rozšíření infrastruktury 
umožňující 

vysokorychlostní přístup 
k internetu (přístupové 

sítě nové generace) 

Technologie - COVID 

04. 05. 2020 
- 

05. 06. 2020 

pořízení nových strojů, 
technologických zařízení  

a vybavení pro MSP v boji 
proti COVID 

Partnerství znalostního transferu - Výzva VI. 

01. 04. 2020 
- 

10. 09. 2020 

partnerství mezi organizací 
pro výzkum a šíření 

znalostí a malým  
a středním podnikem  
za účelem transferu 
odborných znalostí 

Služby infrastruktury - Výzva VII. 

20. 03. 2020 
- 

30. 08. 2020 

poskytování služeb 
inovativním podnikům - 
MSP - rozšíření inovační 

infrastruktury 

Vysokorychlostní internet - Výzva IV. 

04. 06. 2020 
- 

05. 08. 2020 

modernizace, rozšiřování  
a budování sítí pro 

vysokorychlostní internet. 

Technologie pro začínající podniky - výzva XI. 

09. 03. 2020 
- 

25. 05. 2020 

pořízení nových strojů, 
technologických zařízení  
a vybavení pro začínající 

podniky 

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita 
– Výzva V 

06. 01. 2020 
- 

28. 05. 2020 

pořízení elektromobilů  
a nabíjecích stanic 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju-dtm/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju-dtm/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-covid-19/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-vii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-xi-pro-zacinajici-podniky/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/
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Nízkouhlíkové technologie – Akumulace 
energie – Výzva V 

06. 01. 2020 
- 

28. 06. 2020 

inovativní projekty  
na zavádění technologií 

akumulace energie 

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné 
suroviny – Výzva V 

06. 01. 2020 
- 

28. 06. 2020 

zavádění nových 
technologií v oblasti 

nakládání energií  
a druhotných surovin 

Úspory energie v SZT – Výzva IV 

08. 01. 2020 
- 

01. 03. 2021 

rekonstrukce a rozvoj 
soustav zásobování 

teplem, zavádění  
a zvyšování účinnosti 

systémů výroby elektřiny 
 a tepla 

Úspory energie – Fotovoltaické systémy 
s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – 

Výzva III 

13. 01. 2020 
- 

31. 08. 2020 

pořízení fotovoltaických 
panelů a akumulace 

Smart grids I – Výzva V 

01. 10.2019 
- 

30. 06. 2020 

zlepšení kvality, 
spolehlivosti, bezpečnosti 

a udržitelnosti dodávek 
elektřiny konečným 

zákazníkům 

Obnovitelné zdroje energie – Výzva V 

02. 09. 2019 
- 

30. 06. 2020 

výstavba a instalace OZE 
jako jsou větrné 

elektrárny, malé vodní 
elektrárny, solární 
termické systémy  

a plynová tepelná čerpadla 
atp. 

Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV 
16. 09. 2019 

- 
31. 05. 2020 

komplexní rekonstrukce  
a následné technologické 

vybavení zastaralých, 
prostorově a technicky 
nevyhovujících budov 

v oblasti cestovního ruchu 

Úspory energie – Výzva V 

16. 09. 2019 
- 

30. 06. 2020 

snížení energetické 
náročnosti 

podnikatelských provozů, 
výměna technologií za 
energeticky úspornější 

Inovační vouchery 
– Výzva IV 

02. 01. 2019 
- 

30. 06. 2020 

nákup poradenských, 
expertních a podpůrných 
služeb v oblasti inovací od 

výzkumných organizací 
a certifikovaných zkušeben 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-druhotne-suroviny-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie-v-szt/uspory-energie-v-szt-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-iii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/smart-grids-i/smart-grids-i-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-v/


 

 
5 

PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY NA BOJ S COVIDEM 

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme nové programy na boj 

proti epidemii COVID. Technologická agentura ČR otevřela program ÉTA, 

který je zaměřen na podporu zapojení společenských a humanitních věd  

do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále  

si představíme program bezpečnostního výzkumu. Tento program je z resortu 

Ministerstva vnitra a jeho cílem je na základě vývojových aktivit zvýšit 

bezpečnost státu a občanů s využitím nových moderních technologií.  

 

4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU ÉTA (COVID) 

Program ÉTA je zaměřen na podporu projektů, které se zaměřují na zmírňování 

negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí 

v důsledků krize spojené s COVID. Podpořeny budou zejména oblasti sociální, 

vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, 

psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti nebo 

data z aktuální krize související s pandemií. Podporu můžou získat i podniky  

na území hlavního města Prahy.  

 

V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden 

nebo více uvedených aspektů: 

 

- využívání přínosů multidisciplinárních přístupů; 

- propojují výzkum technického a netechnického charakteru; 

- vytěžující potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím. 

 

Způsobilé náklady - osobní náklady (mzdy), náklady na subdodávky, ostatní 

přímé náklady (ochrana práv duševního vlastnictví výsledků projektu, 

materiál, služby, drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravu 

DHM a DNM, odpisy z DNM a DHM, cestovní náklady) a nepřímé náklady 

(administrativní náklady, nájemné, náklady na pomocný personál  

a infrastrukturu, energii a služby). 
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Maximální míra podpory 

• maximálně 80 % na projekt  

 

Maximální míra podpory na projekt 

• 4 mil. Kč 

 

Způsob financování  

• Ex ante – příjemce získá prostředky před zahájením realizace projektu 

 

Alokace na 4. veřejnou soutěž 100 mil. Kč. 

 

Příjem žádostí probíhá od 30. dubna do 15. června 2020.  

 

 

 

 

 

4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO 

VÝZKUMU ČR 

Hlavním cílem 4. Veřejné soutěže je dosažení nových poznatků a nových či 

zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného 

záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické 

schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě 

epidemiologických hrozeb či dalších bezpečnostních hrozeb.  

 

Podporovány jsou takové projekty, které přispějí k bezpečnosti státu  

a občanů s využitím nových technologií či výzkumu a vývoje. Příkladem 

mohou být: 

• nástroje pro monitorování stavu situace a krizovou komunikaci; 

• technické a technologické vybavení s důrazem na připravenost  

a akceschopnost integrovaného záchranného systému ČR; 

• sledování a vyhodnocování (dez-)informačních kampaní souvisejících 

s krizovými situacemi; 

• dekontaminace a opakovaná použitelnost vybavení; 

• rozvoj laboratorních kapacit pro všechny relevantní typy 

mikrobiologických hrozeb. 
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Způsobilé náklady - osobní náklady (mzdy), náklady na subdodávky, ostatní 

přímé náklady (ochrana práv duševního vlastnictví výsledků projektu, 

materiál, služby, drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravu 

DHM a DNM, odpisy z DNM a DHM, cestovní náklady) a nepřímé náklady 

(administrativní náklady, nájemné, náklady na pomocný personál  

a infrastrukturu, energii a služby). 

 

Maximální míra podpory 

• maximálně 80 % na projekt  

 

Maximální míra podpory na projekt 

• 15 mil. Kč 

 

Způsob financování  

• Ex ante – příjemce získá prostředky před zahájením realizace projektu 

 

Alokace na 4. veřejnou soutěž 222 mil. Kč. 

 

Příjem žádostí probíhá od 30. dubna do 12. června 2020.  

 

 

DALŠÍ DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO PODNIKY  

Níže si detailně probereme program POVEZ, který slouží ke zvýšení odbornosti 

Vašich zaměstnanců. V důsledku COVID krize došlo k úpravám pravidel 

tohoto programu. Cílem těch změn je umožnit výuku i distanční formou. Dále 

také mohou podniky využít dotaci pro zaměstnance, kteří pracují na DPČ.   

DOTACE NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  

 

Získejte 85 % na vzdělávání Vašich zaměstnanců. V důsledku epidemie 

COVID, je nově možné získat dotaci nejen na prezenční formu výuky, ale nyní 

již i na elektronickou výuku, například formou videokonferencí. Podpora není 

určena pro podniky na území hlavního města Prahy.  

Vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců patří ke klíčovým činnostem firem. 

Získejte dotaci až 6 mil. Kč v již probíhajícím programu na Podporu odborného 

vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II.)  
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Podpořte svou konkurenceschopnost i pozici na trhu práce tím, že svým 

zaměstnancům umožníte další odborný růst v jejich oboru nebo změnu, 

navýšení či udržení jejich kvalifikace. Žádat o dotaci můžou podniky všech 

velikostí a OSVČ bez ohledu na oblasti podnikání či stáří. Podporu můžou 

získat pouze zaměstnanci pracující mimo území hlavního města Prahy (sídlo 

společnosti být v Praze může). 

 

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek (až do výše 198 Kč/h) na úhradu 

mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců za dobu účasti na odborném 

rozvoji. 

 

Praktické využití projektu POVEZ II. 

• akreditované i neakreditované odborné jazykové kurzy; 

• obnovu a získání řidičských oprávnění; 

• programování a obsluha CNC strojů; 

• profesní průkazy; 

• IT gramotnost a odborné kurzy IT;  

• účetní, daňové a ekonomické kurzy; 

• jakékoliv další technické dovednosti. 

 

Výše dotace 

• 85 % hradí Úřady práce, 15 % hradí zaměstnavatel  

 

Kdo může žádat 

• všechny firmy bez ohledu na velikost podniku  

 

Alokace je stanovena vy výši 1,5 mld. Kč. 

Příjem žádostí probíhá do srpna 2020. 

  

 

 

 

 

 

www.enovation.cz 

 

 

http://www.enovation.cz/
http://www.enovation.cz/
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MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRODLUŽUJE 

TERMÍNY PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ U VÝZEV OP PIK 

 

S ohledem na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní 

opatření v ČR a související problematické zajištění relevantních povinných 

příloh od třetích stran, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu  

o prodloužení termínů pro příjem žádostí u výzev z OP PIK. 

 

Týká se následujících výzev: 
 

Nemovitosti - Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020 

Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020 

Úspory energie - Výzva V – do 30. 6. 2020 

Smart Grids 1 - Výzva V – do 30. 6. 2020 

OZE - Výzva V – do 30. 6. 2020 

Nízkouhlíkové technologie - Výzva V – do 28. 6. 2020 

 

Společně s tímto se o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve 

výzvách - nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení 

relevantních povinných příloh apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mpo.cz/ 
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ODPOČET NA VAV – PODPORU VYUŽÍVÁ STÁLE 

MÉNĚ FIREM 
 

V současné nelehké situaci pro mnoho českých firem mohla 

zapadnout tisková zpráva Českého statistického úřadu shrnující ukazatele  

o využívání nepřímé podpory výzkumu a vývoje v podobě daňového 

odpočtu za rok 2018. Přestože bychom zvláště v této době rádi inovativním 

firmám přinášeli pozitivní zprávy, zveřejněné statistiky nám to bohužel 

neumožňují. Skutečnost je taková, že počet firem, které odpočet využívají, již 

třetím rokem po sobě klesá. To není z hlediska nastavení systému nepřímé 

podpory v České republice jenom špatný výsledek za rok 2018, to je již 

prokazatelně završení několikaletého velmi nezdravého trendu. 

Odkaz na kompletní statistická data o nepřímé podpoře VaV za Českou 

republiku naleznete ZDE. Tisková zpráva ČSÚ uvádí některé skutečnosti, na 

které jsme si již tak trochu zvykli. V oblasti nepřímé podpory vědy a výzkumu  

i nadále zaostáváme oproti vyspělým evropským státům. Např. podíl odpočtu 

na výzkum a vývoj k HDP máme pětkrát nižší než třeba Francie, čtyřikrát než 

Velká Británie a dokonce šestkrát nižší než Belgie. 

 

Za 3 roky o 6 let zpátky 

Zásadní je ale úplně jiný ukazatel, který s mezinárodním srovnáním nesouvisí  

a je relativně nový. Je to významné meziroční snížení počtu firem využívající 

tuto důležitou podporu VaV v České republice. A to již třetím rokem v řadě.  

V roce 2016 přestalo využívat odpočet 58 firem, v roce 2017 dalších 113 firem 

a v roce 2018 dalších 98 firem. 

Mezi roky 2015 a 2018 se tak snížil počet uplatňujících soukromých firem  

o 269 firem z 1 306 na 1 037! Ano, vykřičník. To je pokles o více než 20 % oproti 

celkovému počtu uplatňujících firem v roce 2015. V roce 2018 jsme se tak 

počtem uplatňujících firem přiblížili číslu z roku 2012, kdy uplatňovalo jen  

o 16 firem méně než v roce 2018. Jsme tedy v jednom ze zásadních ukazatelů 

popisující kvalitu nepřímé podpory reálně o 6 let zpátky. Údaje jsou to za rok 

2018, tedy rok konjunktury, žádná krize v automotive, žádný COVID. 

https://www.czso.cz/csu/czso/diky-danovym-odectum-na-vyzkum-a-vyvoj-usetrily-firmy-26-mld-kc
https://www.czso.cz/csu/czso/neprima-verejna-podpora-vyzkumu-a-vyvoje-2018
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Je pravdou, že výše uplatněných nákladů v roce 2018 je víceméně shodná  

s rokem 2015. To ale obavy nijak nezmenšuje. Ze statistik ČSÚ je totiž dostupný 

cenný údaj, který nám umožňuje další interpretaci dat. A tím je velikost 

společnosti. Víme, u jak velkých firem je pokles největší, u jak velkých firem 

naopak nejmenší. V kategorii malých a středních firem, tedy společností  

do 250 zaměstnanců, klesl počet uplatňujících mezi roky 2015 a 2018 z 992  

na 773 firem, tj. o 219 firem. Malé a střední firmy tak reprezentují 81,5 % 

celkového poklesu za zmiňované 3 roky! 
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Smutní vítězové 

„Absolutním vítězem“ v poklesu jsou s 22 % tzv. mikropodniky, tedy firmy  

do 10 zaměstnanců. Mikropodniky,jsou mimochodem takové ty firmy  

s největším potenciálem růstu v oblasti inovací, start-up firmy, mladí 

talentovaní lidé, „entrepreneurs “. To není dobrá zpráva. Na druhém místě  

v poklesu jsou firmy s počtem zaměstnanců mezi 50 a 250 zaměstnanci. To jsou 

zase společnosti, které z hlediska počtu uplatňují dlouhodobě odpočet 

jednoznačně nejvíce. Tedy druhý největší pokles se týká firem, které jsou 

dlouhodobě jádrem odpočtu na VaV a mimochodem také motorem české 

ekonomiky. 

A jaký je pokles u těch největších firem nad 1000 zaměstnanců? Jen necelých 

7 % … 

Zmiňovanou „stabilní“ výši uplatňovaných nákladů tak drží velké firmy. 

Podpoříme-li to čísly, tak velké firmy nad 1000 zaměstnanců zvýšily výdaje do 

VaV od roku 2015 o téměř 1,5 mld, tedy o 26 %! U zmiňovaných malých  

a středních podniků s počtem zaměstnanců od 50 do 250 se objem 

uplatňovaných nákladů také změnil. O téměř 800 mil. CZK, tedy také o 26 %. 

Ale směrem dolů. Použijeme-li terminologii přelévání voličských hlasů, velké 

firmy „vyluxovaly“ podporu pro ty malé a střední. 

Nic proti velkým firmám, ale něco je tu špatně. „Ze hry“ nám totiž evidentně 

vypadávají tak důležité střední a malé inovativní firmy. A to má v principu dva 

důvody. Buď je pro tyto firmy příliš složitá administrativa spojená se samotným 

uplatněním (a sem musíme počítat i v České republice často kritizované 

postupy finančních úřadů). Nebo, a to by bylo ještě horší, tyto malé a střední 

firmy prostě přestávají inovovat, a tudíž nemají na co tuto nárokovou podporu 

využít. 

 

Nenaplněná očekávání 

Jako člen pracovní skupiny při Radě pro výzkum, vývoj a inovace pro 

odpočet na VaV jsem v roce 2019 ocenil deklaraci této pracovní skupiny, že 

odpočet na VaV by měl být v České republice až 5krát vyšší. Namísto toho 

nám podpora nákladově stagnuje, počet uplatňujících firem již třetím rokem 

klesá a podpora je přesouvána k velkým firmám. Obava, že tento trend bude 

pokračovat, je na místě. Jen obtížně se nachází důvody, proč by tomu za rok 

2019 a nejbližších letech, za které ještě nemáme data k dispozici, mělo být 

jinak. 
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A to bude znamenat jediné. Méně podpořených českých firem, méně zdrojů 

poskytnutých pro český výzkum a vývoj a ve výsledku menší 

konkurenceschopnost českých firem oproti firmám ze zemí, kde podpora roste 

a funguje. Například také oproti Slovensku. 

 

Ing. Tomáš Uhlíř,  

Business Development Director 

Ayming Česká republika s.r.o 
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